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Nem tudod az örömöt foglyul ejteni. Ez
nem felelne meg az öröm természetének. Az örömnek áradnia kell, és csak
az tapasztalhatja meg, aki átengedi magát áramlásának. Csak az élvezheti
az örömöt, aki lemond arról,
hogy birtokba vegye és fogva tartsa. Csak az érzi át a
valódi örömöt, aki megtagadja és távol tartja önmagától
a mindig birtokolni, mindent megragadni kívánó önző énjét.

hogy Isten teremtett engem,
és az Ő alkotása jó.
A harag felemészti az erőnket. Ha haragszunk, hatalmat adunk másoknak önmagunk felett, hagyjuk, hogy
lelkileg megbénítsanak és
parancsoljanak
nekünk.
Fontos, hogy felismerjük
a haragot, feltárjuk az okát
– lehetőleg a hátterét is –, így
távol tarthatjuk magunkat attól, ami megterhel vagy szabadságunkat fenyegeti.

Boldog
nap

Ha bosszúság nélküli napot
akarsz magadnak,
neked kell érte tenned.
Boldog nap az, amikor sikerül
a téged kívülről érő dolgokra
harag és levertség nélkül,
belső derűvel reagálnod.
Te döntöd el,
hogy dühös vagy-e magadra,
nem fogadod el saját magadat –
vagy éppen örülsz önmagadnak.
Ha örülök magamnak,
ez nem jelenti azt,
hogy helyeslem minden tettemet.
Jogosan szomorkodhatom amiatt, hogy
nem nőttem még fel feladataimhoz,
Isten álmodta önmagamhoz,
a valódi emberséghez.
Ha örülök önmagamnak,
hálásan elismerem,

Lépj be benső szobádba!
Itt megtalálod önmagad.
Térj vissza oda, a csendbe újra és újra,
hagyd a többieket ott, ahol vannak,
és hagyd meg őket olyannak, amilyenek!
Anselm Grün: Minden napunk út
a boldogsághoz * Itt az idő,
hogy megtanuljuk, a világ
és benne a mi életünk: csodálatos!
(kemény táblás, 134 old., 1800 Ft)
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Az engedelmesség
a tökéletesség kitűnő nevelője

u

delmességért járó boldogságot és érGyermekem, én neked és mindazoknak,
demet fontolgasd.
akik engem szeretnek, az engedelmesAki késlekedik vagy zúgolódik az engeség példaképévé lettem.
delmességben, az az önfejűen cselekvő
Nem volt bennem önakarat. Így kerültem
rossz lelkületének adja a bizonyítékát.
el minden veszélyt, mert én Isten törHa egyszer majd megtanulsz gyorsan és
vényeinek és parancsolatainak teljesen
örvendezve engedelmeskedni, csoalávetettem magamat.
dálatos édességet tapasztalsz, és igen
Isten Fia nekem mint anyjának engedelnagy lesz a bizalmad az ítélet napján.
meskedett; de én is engedelmeskedNem tévedhet az, aki elöljárójának őszintem Neki mindenben, amit csodálatos
tén törekszik engedelmeskedni.
gondviselése útján tőlem kívánt.
Szívesebben engedelmeskedj a természeEngedelmeskedtem szüleimnek, engedelteddel ellenkező dologban, mint a nemeskedtem szűzi jegyesemnek, és vele
ked tetszőben; mert így lelki önmegtamentem Betlehembe, Egyiptomba és
gadásról és a kereszt szeretetéről teszel
Názáretbe, anélkül, hogy húzódoztam
bizonyságot.
vagy zúgolódtam volna.
Ha tökéletesen akarsz engedelmeskedni,
Nincs jobb orvosság a kevélység leküzdéne csak a parancsolt dolgot tedd meg,
sére az alázatos és gyors engedelmeshanem azt is, ami Istennek tetszőnek
ségnél.
látszik.
Elöljáróid kéréseitől még a legkisebb doÓ, mily utálatos az engelogban se térj el. Tudd
detlenség bűne, amellyel az
meg, Isten szól általuk;
angyal a mennyországot, az
már pedig Istenhez alember a paradicsomot veszkalmazkodnod kell, efetette el!
lől nem lehet kétséged.
Gyermekem! A világi kinNe kutasd azt, gyermekem,
cseknél jobban szeresd ezt
miért neked parancsolaz erényt, és akkor rátalálsz
ják ezt vagy azt, és miért
a mennyország gazdagságánem másnak; mert ezzel
ra. Kövess engem!
a te engedelmességedet
próbálják meg, és nem a
Egy névtelen premontrei
másét.
szerzetes: A Boldogságos
Ne azt tekintsd, mily neSzűz Mária követése
héz, amit parancsolnak;
kötetből idéztünk (kemény
május 13:
kötésben, 112 old., 2200 Ft)
inkább a tökéletes engeFatimai Szűzanya ünnepe

Szent Grignon Lajos:

A tökéletes Mária-tisztelet
Amikor ez a lelki alapmű megjelent 1944ben a Szalézi Művek kiadásában, Csávossy
Elemér jezsuita atya értő fordításában,
Grignion Alajost még csak a boldogok
sorában foglalt helyet? A könyv azóta is
nemzedékeknek mutat utat, hogy Mária
által Jézushoz jussunk.
Szent II János Pál pápa így nyilatkozott
Grignion Szent Lajos könyvéről:
Az a Mária-tisztelet, amely e könyv olvasása nyomán alakult ki bennem, s amelyről
most nem beszélhetek részletesen, azóta
is elevenen él bennem. Ez az áhítat szerves
része lelki életem és teológiai gondolkodásom egészének. Tudjuk, hogy a szerző egyfajta „rabszolgaságként” határozta meg lelkiségét. Ez a gondolat megütközést kelthet
kortársainkban. A magam részéről nem látok itt semmi nehézséget. Úgy gondolom,
egyfajta paradoxonról van szó, amelyhez
hasonlókat gyakorta találunk az Evangéliumokban is. A „szent rabszolgaság” nem
más, mint Isten nekünk adott legnagyobb
ajándékának, szabadságunknak tökéletes
beteljesítése. A szabadságnak ugyanis szeretet a mércéje: olyan szabadok vagyunk,
amilyen odaadással szeretünk.
Alaptétele ennek, hogy minél odaadóbb a
lélek Szűz Máriához, a kegyelmek Istentől
rendelt közvetítőjéhez, annál bensőségesebben meríthet az isteni Szív kegyelmi
árjaiból, és annál közelebb jut el magához
a kegyelem szerzőjéhez, Istenhez.
Szent Grignon Lajos:
A tökéletes Mária-tisztelet (234 oldal)
1690 Ft helyett most csupán 800 Ft!

Jézus, szabadíts meg engem!
Valóban várjuk mi, most, ma a Szabadítót?
Van-e valami, amire úgy gondolunk,
hogy de jó volna tőle megszabadulni?
Mit meg nem teszünk, hogy egy szemölcstől megszabaduljunk! Vagy azért,
mert csúnya, vagy mert félünk, hogy elrákosodik. Szaladunk a sebészhez, hogy
vegye le. De csak szemölcsünk volna
nekünk? Mástól nem akarunk megszabadulni? Lelkünk rútságaival, rákosodó
sebeivel hová is mehetnénk, kihez is
mehetnénk?
Mi már tudjuk, hogy a Szabadító, a mi
Urunk Jézus Krisztus itt járt e véres
bolygón. Eljött közénk, hogy nekünk
legyen hova mennünk, ha szabadulni
akarunk életünket megnyomorító rútságainktól. – Induljunk hát!...
Imádkozzunk!
Áldunk Téged, Atyánk, mert elküldted
Fiadat, hogy Testvérünk legyen és
Szabadítónk. Mi, akiket már megszabadított, újra vágyunk utána, mert
újra betegek és újra fogságba zártak
lettünk. És Ő újra eljön szabadításunkra.
Segíts rajtunk Lelkeddel, Atyánk, mert
szégyenkezünk, hiszen ha gyógyulást
várunk, előbb meg kell mutatnunk
lelkünk „szemölcsét” Fiadnak. Le kell
vetkőznünk Előtte, odamutatnunk és

(folytatás az előző oldalról)
megmondanunk: bárhogy fáj is, akármennyire szégyellem is – Uram, vedd
el, operáld ki, gyógyítsd meg! És bocsáss meg nekem.
Köszönjük, hogy Te vagy a mi menedékünk, oltalmunk, kősziklánk,
reménységünk, orvosságunk, dicsőségünk, mindenünk, szabadítónk,
Megváltónk, életünk, Urunk, Jézus
Krisztus! (Gyökössy Endre)

kell annyi erőnek lenni, amellyel kitárhatod a szabadságra.
Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet
szép! Így igaz! Csak néha nehéz észrevenni,
minek is örüljünk. A kötet 366 története 366
derűs pillanatot, jóságról és szeretetről szóló
történetet tár elénk. (212 old., 2200 Ft)

A szabadulás rózsafüzére  Tapasztald
meg a gyógyulás, a szabadulás csodáját
a te életedben is! (64 old., 580 Ft)

Szabad vagy!

Olvastam egy történetet valakiről, akit
bebörtönöztek. A rab keservesen sírt,
mert cellájából nem láthatta sem a napot, sem a csillagokat. Teltek-múltak
a napok, és egyre kétségbeesettebben
érezte, hogy meg van fosztva szabadságától.
Végül hirtelen felugrott, és az ajtóhoz
ment, hogy azon töltse ki bosszúját.
Döngetni kezdte az ajtót, amely egyszer
csak kinyílt. A mese azt is mondja, hogy
az ajtó sohasem volt bezárva.
Sokan vagyunk így bebörtönözve a
kétségbeesés, bánat és szomorúság börtönébe. – Légy bátor! Ha az ajtó zárva
lenne, Isten elküldi angyalát, hogy kinyissa; de ha nincs becsukva, benned

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Anselm Grün OSB: Ima és áldás
című kemény táblás elmélkedési
könyvet kínáljuk nagy kedvezménnyel,
1800 Ft helyett 1200 Ft-ért!

Döbbenetes, megrendítő Isten szeretetének a szabadsága: szabad nekünk Őt
elhagynunk. De szabad visszamennünk is.
Szabadok vagyunk!

Szeress most!  Gyökössy Endre bölcs
meglátásai segítenek bennünket abban,
hogy valóban minden nap a szeretet életét
éljük. (210 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Egy kis börtönvicc
A lelkész megkérdi az egyik rabtól:
– Azt mondták, hogy önt soha nem látogatja
meg senki, nem kap levelet, csomagot. Hát
nincs senki ismerőse, rokona vagy barátja?
– Dehogy nincs! – feleli a rab. – Csak éppen
mindnyájan itt vannak a börtönben.

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)
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